שפר .ארוחה קיסרית של 77
מנות ,כולן מעז אחת .שלא לדבר
על הגמל מעורר התאווה ההוא
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נראה
טוב,
השניצל
שלך



בסטודיו של נלי שפר ,צלם ספרי
הבישול הבכיר בישראל ,עם
אהרוני ,וגיל חובב ,ופוצ‘ו ,ואיה
הג‘ינג‘ית ועוד המון הפתעות

ל

 /מאת רז אלמליח /

פני שנה הופתע נלי שפר
לגלות שלסבו הייתה
אחות שהיגרה לארצות
הברית ,ושלאחות יש
נכדה ,ברברה מנץ' שמה,
שגם היא צלמת .הוא
איתר את דודניתו באי־
נטרנט ,והם החלו לה־
תכתב .יום אחד היא החליטה לטלפן.
בנו של שפר ענה .ברברה ביקשה לדבר
עם אמא.
”במשך חצי שנה היא הייתה בטוחה

שנלי זו אשה ושאני בת דודה שלה",
אומר שפר ,שנולד בשם עמנואל” .זה
מוטרף לגמרי" .אבל למען האמת ,הוא
כבר התרגל לאנשים שחושבים שנלי
זה שם של גברת .באחד מאתרי האי־
נטרנט למד שהוא ”צלמת ישראלית",
ועל סיפור קצר פרי עטו אמר חוקר
הקולנוע דני מוג‘ה ,שמדהים איך הסו־
פרת יודעת להיכנס לראש של גבר.
רביעי בבוקר ,קצת לפני עשר .שפר
מתכונן ליום צילומים בסטודיו .לצידו
ענבל אברג'יל ,האסיסטנטית שלו .הס־
טודיו של שפר הוא חלל פתוח וגבוה
שהיה פעם מלטשת יהלומים ,מחולק
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"אנחנו אוכלים
פה כמו חיות",
אומר שפר .מכיוון
שהנוהג הוא
לבשל ,לצלם
ולאכול ,ובספר
ממוצע מכין השף
כעשר מנות ביום,
שפר אוכל לא
רע בכלל

"המשותף לכל
הצלמים שאני
מעריך הוא
שהנושאהטכנולוגי
מינורי מאוד אצלם.
זה מה שמבדיל
בין מקצוענים
לחובבנים .טבח לא
חייב את הסכין הכי
חדה כדי לבשל
ארוחה מצוינת.
רשם יכול להסתדר
עם עיפרון"

למשרד שמאחוריו חדר מסתורי ,פינת
ישיבה ,אזור צילום ומטבח.
ההליכה לאורכו של הסטודיו מלווה
בריכוזי חפצים שכולם קשורים לצילום
או למזון או לצילום מזון :צלחות וקע־
ריות ,כוסות וגביעים ,מצלמות ,עדשות,
ראשי תאורה ,חצובות ,עמודים ,מט־
ריית כסף ,חצובת טי עצומה שנראית
כמו חלק מתותח ,כספת שלושה טונות
שפעם אפסנה יהלומים והיום מאפסנת
מצלמות ועדשות ,לוחות שיש ,ארי־
חים ,קרשים ,רקעים צבעוניים ,ריבה,
שמן ,שימורים אקזוטיים ,אטריות ,מסך
תכלת ענק מעוטר בציורי פרחים ,חומת
לבנים מזויפת מקלקר ,כלי בישול ,מח־
בתות ,סירים ,צנצנת מלאה בצ'ופסטי־
קס ,מקרר ,תנור ,כיריים ,משקאות חרי־
פים ,תבלינים ,טאג'ין מרוקאי מסוגנן,
מגשי אידוי סיני מבמבוק ,מטחנת בשר
ידנית ,נוצות טווס וגבעולי חיטה.
המשימה היום היא צילומים לספר
של טל כץ על עוגות מעוצבות מבצק
סוכר ,חומר בטעם מרשמלו שנראה
כמו פלסטלינה .כץ מגיעה לסטודיו עם
עוגת בת–מצווה תלת–קומתית בצבעי
ניאון ,שמזכירה את האנימציה של רוני
אורן .היא מניחה את העוגה .העוזרת
שלה נכנסת בעקבותיה עם שקיות מל־
אות ציוד .מתברר שעיצוב עוגות מבצק
סוכר הוא ענף תחרותי .כץ אפילו זכתה
במדליית כסף בתחרות באנגליה .שפר
מתחיל בצילום צנצנות מיניאטוריות
של צבעי מאכל .הוא מסדר אותן באו־
פן א–סימטרי כדי להוסיף לצילום אי־
שיות.
הוא מופתע כשהוא נשאל אם הוא
אוכל את המנות שהוא מצלם” .מה זאת
אומרת 'אוכל'? אנחנו אוכלים פה כמו
חיות“ .הוא מצביע על ”אופים בבית"
של ישראל אהרוני” .זה אחד הספרים
הכי טעימים שאכלתי" ,הוא אומר בה־
צביעו על חתך רוחב של עוגת שוקולד
מכאיבה ביופיה ,שצבעיה העזים מזנ־
קים מהדף .מאחר שהנוהג הוא לבשל,
לצלם ולאכול ,ובספר ממוצע מכין השף
כעשר מנות ביום ,שפר באמת אוכל לא
רע בכלל .למרבה הקנאה ,במכנסיים
כחולים ,חולצת טריקו אדומה ישנה
ונעלי ספורט ,הוא נראה רזה ואתלטי.
עניין של מטבוליזם ,וגם של  20בריכות
כל בוקר.
בעוד שפר מדבר ,נכנס למטבח אדם
ממושקף עם שפם .הוא נראה ממש כמו
סופר הילדים פוצ'ו ,ומתברר שהוא אכן
סופר הילדים פוצ'ו .פוצ'ו הוא הדוד
של שפר ,והחדר המסתורי ליד המשרד
הוא המשרד שלו .הוא תורם מידע אי־

נטימי על שפר” .אל תשכח לציין שנלי
שיחק בסרט ’אולי תרדו משם' ,ושהוא
אח של איה הג'ינג'ית האמיתית .את זה
הוא לא מספר".
זמזום בדלת .עכשיו נכנס גיל חובב,
כולו בשחור ,עם צוות של חמישה אנ־
שים וציוד כבד מתוכנית הטלוויזיה
שלו .הם יושבים ומפטפטים .צוות הט־
לוויזיה מזיז ציוד ,בודק תאורה וסאונד,
מביים את טל כץ ואת העוזרת שלה.
כשהכל מוכן ,מתיישבים שפר וחובב
לראיון ,כשברקע מקשטות טל כץ וה־
עוזרת שלה קופסת טישו מבצק סוכר.
ברבע לשלוש שפר כבר תשוש
מרעב ,אבל אין זמן לאכול .הוא חייב
להגיע בחמש לתורנות בספרייה השכו־
נתית ,שבה הוא מתנדב בשנה האחרו־
נה .מה היה מתחשק לו לאכול עכשיו?
עיניו מצטעפות” .הייתי אוכל חומוס
בכיף".

ש

פר ) (52אוהב לעבוד .עד היום
צילם  65ספרי בישול .בנוסף
למדור הוותיק ”אהרוני פותח שולחן"
ב“שבעה ימים" של ”ידיעות אחרו־
נות" ,הוא מצלם בקביעות גם לפרסו־
מות ,לקטלוגים ולחברות מזון ,ומעביר
הרצאות פופולריות תחת שמות כמו
”האוכל לאורך דרך המשי" ו"הסודות
מאחורי צילום אוכל".
הוא נולד וגדל בתל–אביב ,בן לא־
ביגיל ,ארכיאולוגית במקצועה ,וליוסף,
עובד קופת חולים כללית .יש לו אחות
אחת )היא איה הג‘ינג'ית( .אביו היה
חובב צילום ,ומאז ילדותו הייתה לו מצ־
למה ביד .הוא לא חלם להיות צלם ,אבל
ידע שהוא רוצה לעסוק במשהו מעשי.
כנער ,שאף ללכת לתיכון מקצועי ול־
עבוד עם הידיים ,אבל בשנות השישים
רק "נפלים" הלכו לתיכון מקצועי ,והוא
נשלח לתיכון חדש .כסוג של מחאה הח־
ליט להירשם למגמה הספרותית ,שבה
למדו ,להגדרתו” ,בנות שאהבו שירה
ובנים שנזרקו מכל דבר אחר".
לפני הגיוס עבד כצלם חפירות אר־
כיאולוגיות בעין–בוקק .זו הייתה הפעם
הראשונה שלו כצלם בתשלום .לאחר
שירות צבאי בחיל המודיעין ניגש למ־
כון לייעוץ מקצועי” .היו לי ציונים
טובים" ,הוא מספר” .במכון אמרו לי
שאני יכול ללמוד מה שאני רוצה .שא־
לתי אותם במה בדיוק הם עזרו לי".
אמו עבדה באוניברסיטת תל–אביב,
ושפר היה זכאי לפטור משכר לימוד ,אבל
הוא בחר ללמוד צילום במכללת הדסה
בירושלים” .בבצלאל התעסקו באמנות.
לא הסתדרתי עם הגישה שלהם .בהדסה

לימדו קודם את הטכניקה ,מתוך הנחה
שאחר כך נוכל לעשות עם הכשרון
שלנו מה שנרצה“.
הרומן עם צילום אוכל החל ב–.'82
שפר עבד עד אז בעיקר כצלם אופנה
ועיצוב פנים במגזין "את" .באחד הימים
ביקש ממנו העורך הגרפי שיחליף את
חנן שדה ,האב המייסד של צילום אוכל
בישראל והצלם הקבוע של רות סירקיס.
שפר הסכים לנסות .סירקיס עשתה אז
כתבת לחם .במקום התפאורה המסור־
תית של מפה משובצת ,כוס תה ופרחים,
בחר שפר לצלם לחם עם שיבולים על
גבי חתיכות עץ ישנות .ב"את" נדהמו
מהקונספט החדשני .שפר החל לעבוד
עם כוהנת הבישול בקביעות” .כשהת־
חלתי ,ראיתי כמה זה כיף .לעבוד באוכל
זה לעבוד עם אנשים נחמדים .אנשים
שמבשלים הם אנשים שאוהבים לתת,
לא לשבת לבד".
את אוּדית ,אשתו ,מטפלת משפח־
תית ומטפלת באמנות ,פגש בגיל 14
במחנה של החברה להגנת הטבע .הם
התכתבו ,וכשהיה בן  17החלו לצאת.
במשך חצי שנה היה נוסע למושב או־
דים כדי לראות אותה” .היא הייתה
המושבניקית הפרימיטיווית ואני העי־
רוני המסריח" ,הוא נזכר .לאחר מכן
נפרדו לעשר שנים .הזוגיות חודשה,
כשאמו של שפר נתקלה באוּדית בחוג
לרקמה תימנית במוזיאון הארץ .כיום
גר הזוג ברמת–פולג שבנתניה עם שלו־
שה ילדים :ליאור ) ,(22מיקה ) (20ונדב
) .(13נלי מפטיר בשוויון נפש שאף
אחד מילדיו לא רוצה לצלם ,ושהבכור
אף נסע לטיול הגדול בדרום אמריקה
בלי לקחת מצלמה.

ה

אמונה העממית גורסת שצילומי
מזון מסתייעים בתוספים מפוקפ־
קים ,שגורמים להם להיראות טוב יותר.
משהו בסגנון משחת נעליים כתחליף
לקרם שוקולד .שפר מתוסכל ממה
שהוא מגדיר כ"מיתוס"" .אין משהו יפה
יותר מאוכל טוב שעשוי בקפידה" ,הוא
אומר" .עוד לא מצאתי לזה תחליף".
הוא מצביע על צילום של נתח סינטה
עסיסי מהספר "שיעור פרטי" של אה־
רוני ושואל" ,מה טוב יותר מזה?"
מבקרים רבים מאפיינים את צילומי
האוכל שלו כארוטיקה ,וחיפוש באינ־
טרנט על " "porn foodמניב אזכורים
רבים לשמו .שפר לא מכחיש שהוא
אוהב חושניות” .אוכל זה גם סקס,
אהבה ,תאווה לחיים .זה לא רק אסת־
טיקה“ .אבל המרומז מושך יותר מהג־
לוי ,הוא אומר .העגבנייה המתמוססת,

אהרוני ושפר .זוגיות של אופטימיסט ופסימיסט

הזיעה על הגלידה.
האובססיה שלו בשנים האחרונות
היא צילום שווקים ,עיסוק שמאפשר
לשפר לבוא במגע עם מגוון רחב של
אנשים .עיניו ניצתות כשהוא מספר על
שוק שגילו  2,500שנה במקום האהוב
עליו ,העיר קשגאר שעל דרך המשי
בצפון–מערב סין” .כולם היו באטרף
של קנייה ומכירה ,אף אחד לא הבחין
בי כשצילמתי שם".
בתום לימודי הצילום זכה להתלוות
לצלם הפורטרטים ארנולד ניומן .את
השיעור שלמד מניומן זוכר שפר עד
היום .היהודי הזקן טפח על מצחו ואמר
לו” :צלם עם התוכעס שלך!" .במילים
אחרות ,המצלמה הכי טובה היא מה
שיש לך בקישקע.
הציוד שלו פשוט להפתיע :מצלמת
 35מ“מ ולרוב שתי עדשות 85 ,מ"מ
ורחבת זווית” .המשותף לכל הצלמים

שאני מעריך הוא שהנושא הטכנולוגי
מינורי מאוד אצלם" ,הוא אומר” .זה
מה שמבדיל בין מקצוענים לחובבנים.
טבח לא חייב את הסכין הכי חדה כדי
לבשל ארוחה מצוינת .רשם יכול לה־
סתדר עם עיפרון" .בסטודיו הוא מש־
תמש במצלמה דיגיטלית עם פיד ישיר
למחשב .לפעמים ,בשביל הכיף ,הוא
מצלם במצלמת ה– Lomoהישנה שלו.
מגירות הארכיון שלו הוחלפו בדיסקים,
ולחדר החושך כמעט שאין שימוש.
”אתה רואה את זה?" ,הוא מרים מהשו־
לחן מעטפה לבנה עם שלושה דיסקים,
”יש כאן ספר בישול שלם".

כ

עבור שבוע אנחנו נפגשים לצי־
לומי המדור של ישראל אהרוני.
הקשר של שפר עם אהרוני נמשך כבר
 20שנה .המוציא לאור עודד מודן הפ־
גיש ביניהם .מהרגע הראשון נוצר קליק.

אהרוני מוחצן ,אופטימיסט ,תמיד מו־
ביל קדימה .שפר שקט ,פסימיסט ,תמיד
תוהה איך הצילום ייצא.
ב– '89הם החליטו על פרויקט נועז
במושגי הימים ההם :צילום ספר בישול
באיטליה .בתוך שבועיים צילמו שפר,
אהרוני ושאול אברון ספר בישול שלם
במקום שבו לא היו לפני כן מעולם" .זה
היה רעיון מטורף בזמנו" ,אומר שפר.
"מודן לקח סיכון".
אהרוני ,לבוש בטרנינג ,נכנס לסטו־
דיו ,ואיתו הסטייליסט שלו ,גיל ,שתפ־
קידו לעצב את המנות .היום יכינו וריא־
ציה על המבורגר עוף עם ירקות .במטבח
גיל ואהרוני מתנצחים באשר לטיבן של
תבניות האלומיניום ,ושפר שולח לי
חיוך שאומר" ,הנה אנחנו מתחילים."...
אהרוני וגיל שוטפים ,קולפים ,מגררים,
מרתיחים ,מטגנים ,וניחוחות מגרים
מתחילים לרחף בסטודיו .אהרוני מוסיף
נגיעת לימון ומתווכח עם שפר מה עדיף
לצילום ,צלחת עגולה או אובלית .גיל
אומר שהם תמיד מתווכחים על אותם
דברים.
כשההמבורגרים מוכנים ,מובל אחד
מהם אחר כבוד אל שולחן הצילום .גיל
מניח את הקציצה על לחמנייה ארוכה,
ומוסיף עגבניות חרוכות ,פלפל ירוק
מושחר ועלי רוקט .שפר מצלם תמו־
נת מבחן .יש בעיה עם העגבניות :שפר
אומר שהחלק השרוף לא יפה מספיק.
אהרוני אומר שהעגבנייה אדומה מדי.
הפתרון הוא שגיל יחרוך את העגבנייה
עם מזלג מלוהט .התוצאה המצולמת
מעוררת תיאבון אף יותר מההמבורגר
האמיתי ומהריחות המענגים שמלווים
אותו" .כל זה הולך פקקט בעיתון בגלל
איכות ההדפסה" ,מקונן שפר" ,אבל זה
גם הולך לספר שאנחנו עושים על בשר
טחון".
אהרוני מרוצה מהצילום" .תעביר
אותו גם לפרק של הקציצות לפני שת־
שכח" ,הוא מזכיר לשפר.
"אני לא שוכח" ,עונה שפר.
"באמת? את המשמשים הממולאים
זכרת?"
"זכרתי".
"בטח“ ,אומר אהרוני" ,אחרי שצע־
קתי עליך שעה".
אנחנו יושבים סביב שולחן הקפה
ומחסלים את ההמבורגרים .שפר קורא
לפוצ'ו להצטרף" .זה החלק הכי טוב
בצילומים" .שפר מקונן בנוסטלגיה על
התוצאות הזריזות של צילום דיגיטלי,
שמבטלות את המסתורין ואת הציפייה
הכרוכים בפיתוח תמונות במעבדה .זה
מוריד לי חלק מפרפורי הבטן ,הוא מת־

גיל הסטייליסט
מניח את
הקציצה על
לחמנייה ארוכה,
ומוסיף עגבניות
חרוכות ,פלפל
ירוק מושחר
ועלי רוקט.
שפר מצלם
תמונת מבחן
של ההמבורגר.
יש בעיה עם
העגבניות:
החלק השרוף
לא יפה מספיק

שפר על "נשיונל
ג‘יאוגרפיק":
"הצלמים עצמם
מדהימים ,אבל זה
גוף שמרני .בסופו
של דבר ,התפיסה
שלהם מאוד
ריאקציונרית
ומתנשאת"
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פרופיל
צילום :רויטל פוסטצי

"יום אחד צילמתי
בעיירה קטנה
בפרו .פתאום
היכה בי ריח מוכר.
זה היה דוכן של
עוגות קמח תירס.
אצלנו קוראים לזה
ממליגה ,וסבתא
שלי הייתה מכינה
לי את זה כשהייתי
ילד .קצה העולם,
ופתאום עוגה של
סבתא שלי"
גיל חובב ושפר .עוגות מבצק סוכר כענף תחרותי



לונן" .מי צריך פרפורי בטן בגילנו?",
עונה לו אהרוני.

א

ת קירות ביתו ברמת–פולג מע־
טרים פריטים אתניים ,תצלומים
שלו ועבודות אמנות של חברים .פסלי
סוסים במגוון גדלים וסגנונות  -תחביב
של אשתו  -הם המוטיב הדומיננטי .על
השולחן בסלון מונח החלק השני של
הביוגרפיה "היטלר" ,מאת איאן קרשו.
שפר קרוי על שם עמנואל ,אחי סבו,
שנספה בשואה .הוא אומר שיש לו "שרי־
טה עמוקה" בנושא .כנער ,היה קורא
אדוק של ספריו של ק.צטניק.
הוא שולף מהמדף ספר שצילמו
חיילים נאצים ,תיעוד טרנספורט באו־
שוויץ" .צילומים בנאליים" ,הוא מעיר
על תמונה של אנשים בחורשה ,לפני
הכניסה לתאי הגזים" .דווקא בהם יש
משהו מצמרר .בענייניוּת ובמינוריוּת".
הוא לא בטוח שהוא מסוגל להסביר
מדוע השואה כל כך מרכזית בחייו.
"אלה עומקים שאתה לא יכול להגיע
אליהם ,ולפעמים לא רוצה" .במחשבה
מאוחרת יותר ,הוא תוהה אם העיסוק
באוכל קשור לאובססיה שלו.
הוא מציג צילום מ"נשיונל ג'יאוג־
רפיק" :נער על מזח בהוואנה .הצילום

יפהפה ,אך הטקסט המתלווה אליו מד־
גיש את בניין הבנק האמריקאי הישן
שברקע כמבנה המודרני ביותר בעיר.
הכיתוב הזה מזעזע את שפר" .מלא
בוז ויוהרה אמריקאית" ,הוא אומר" .מה
אומרים לך בעצם? תראה איזה דבילים
הקובנים שלא השכילו לקבל את העו־
שר ואת הקידמה האמריקאיים .הצלמים
עצמם מדהימים ,אבל היופי שלהם נופל
בקטע הזה .ה'נשיונל ג'יאוגרפיק סוסיי־
טי' הוא גוף שמרני ,ובסופו של דבר,
התפיסה שלהם ריאקציונרית ומתנשאת
מאוד".
הוא פותח את מדריך השטח לצלם
של "נשיונל ג'יאוגרפיק" .הוא שימש
עורך מדעי של המהדורה העברית.
החלק האהוב עליו הוא סיפורי הצל־
מים ,המדגישים את מאמציהם הקבו־
עים לשבור את המחיצות האנושיות
ולצלם בגובה העיניים .הוא יכול לה־
זדהות" .אם הייתי מצלם אנשים רק
בשביל שתצא תמונה טובה ,הייתי צלם
טוב פחות .אתה רוצה ליצור קשר .לא
לבוא כקולוניאליסט 'נאור' לאובייקט
פרימיטיווי .זו גישה נוראית :הכפרי
עם התרנגולת ,מה הוא מבין ,נכון? על
פי רוב ,הגישה הזו היא בעצם מגננה
שעוזרת להתמודד עם זרוּת .אני מנסה



להעביר לתלמידים שלי את החשיבות
העצומה של ענווה".

ש

פר אומר שהוא יודע ליהנות מכל
סוגי האוכל" .אתה יכול ללכת
בבוקר לחומוס ובערב לארוחה צרפתית
מפוארת .שניהם טעימים ברמות שונות.
זה כמו יופי של בנאדם .אין יפה יותר
או פחות .הגישה הזו מעצבנת אותי.
זה כמו ששואלים מה המקום הכי יפה
שאתה מכיר .המקום יכול להיות בש־
בילך חוויות שלא קשורות אליו באופן
ישיר .יום אחד צילמתי בעיירה קטנה
בפרו .פתאום היכה בי ריח מוכר .זה
היה דוכן של עוגות קמח תירס .אצלנו
קוראים לזה ממליגה ,וסבתא שלי היי־
תה מכינה לי את זה כשהייתי ילד .קצה
העולם ,ופתאום עוגה של סבתא שלי".
מסעותיו לקחו אותו למחוזות קולי־
נריים מיוחדים .כשצילם את "סין דרך
האוכל" ,ישב לארוחת פאר של  72מנות
שכולן עשויות מעז אחת ,שחזור של
ארוחה קיסרית ידועה" .המקורית כללה
 144מנות" ,הוא מספר" ,לנו הכינו
חצי" .בכפר קטן בעמק הנעלם בקוזקו
הוזמנו הוא ואהרוני לארוחה מסורתית:
 12שרקנים )חזירי ים( שניצלו במיוחד
בשבילם.
נדב ,בן הזקונים ,מתגאה בכך שאבא
אכל פעם דבשת של גמל .שפר נזכר
במחזה שראה בשוק סיני :ילדה מלא־
כית בתלבושת בית ספר צולה בעדינות
יונים על מנגל ,שמתחתיו כלוב עם יו־
נים חיות .את זה הוא דווקא לא צילם.
"התמונות היפות ביותר שיש לי הן אלה
שראיתי ולא צילמתי" ,הוא אומר.
מיקה ,הבת ,צוחקת" .וואו ,איזה
עמוק".
"יש לי מלא משפטים כאלה" ,אומר
שפר.
הוא נזכר בצילום נוסף שלא צילם.
חוף השנהב .חום אימים מחניק .שפר
יושב על מרפסת מסעדה .גם כאן מוגש
לו מכרסם מטוגן כלשהו .ריח רע,
חם ,ואין לו חשק לאכול או לזוז .הוא
בוהה ברחוב דרך המסגרת של המרפ־
סת ,ושעה ארוכה לא קורה דבר .לפתע
נכנסת למסגרת אשה כושית בשמלה
אפריקאית ססגונית ,עם אשכול בננות
אדיר על ראשה .היא חולפת בשלווה
לאורך המסגרת ,ונעלמת.
"ולא צילמת את זה?!" ,נדהמת מיקה.
שפר ,כהרגלו ,נשאר רגוע" .לא כל
דבר בחיים צריכים לצלם"p .
צילומים של נלי שפר תוכלו למצוא ב:
www.nellisheffer.com

